
Rekorddeltagelse
årets Nordals-Cup

22 fodboldhold - 400 aktive
spillere - holder ikke pinsefe-
rie i år, Det vil dog sige. at flere
af dem rejser hjemmefra og slår
sig ned· i Nordborg i pinsen.
Grunden til det -er. at Nordals
Boldklub for tredje gang i træk
holder Nerdals-Cup for yng-
linge- og juniorhold, og det
stævne vil de mange fodbold-
spillere gerne være med i.

I år er deltagerlisten blevet
større, end man 'egentlig havde
lagt sig fast på- Oprindeligt
var der regnet med 20 hold,
men to ekstra har fået lov at
være med i. hvad arrangørerne
selv kalder et af Danmarks
bedste fodbold stævner .

- Med 22 hold er den øvre
grænse nået, og der kommer
under alle omstændigheder
ikke flere med. Vi er ikke inter-
esseret i at lave et gigant-
stævne - vi satser på kvalitet
frem for kvantitet. fortæller
Peter Glock fra stævnendval-
gel.

Der kommer hold fra fire
nationer - Frankrig. Holland.
Vesttyskland og selvfølgelig
Danmark. Et engelsk hold ville
gerne have deltaget. men det
forhindrede økonomien. Også
et hold fra venskabsbyen Fin-
spång var inviteret, men derfra
lød der endnu engang et »nej
tak-;

- Fodboldspillerne fra den
svenske by har åbenbart mistet
interessen for at komme til
Nordborg. når sporten er i høj-
sædet. Så nu er stævneudval-
get indstillet på, at der frem-
over inviteres hold fra andre
svenske byer. fortæller Peter
Glock.

Fra Vesttyskland kommer
der hold fra Flensborg. Hohen-
aspe. Lybeck og Rendsborg.
Fra Holand kommer der to
hold fra Haarlem-området, og
det franske hold kommer fra
Metz.

Herhiernmefra kommer der
så stærke klubber som
Brøndby, Næstved og OKS fra
Fyn. Haderslev har meldt sine
DM-ynglinge og juniormester-
rækkehold til stævnet. og fra
vore egne kanter deltager hold
fra Ulkebel. Sønderborg og så
selvfølgelig Nordals Boldklub.
Alle stiller med deres bedste
ynglinge- og juniorhold.

Det betyder. at omkring 400
aktive og 100 ledsagere har sat
hinanden stævne på Nordals i
pinsen, og langt de fleste kom-
mer allerede fredag aften. Alle
deltagerne indkvarteres på
Østerlundskolen, og bespisnin-

. gen, som idrætscenteret står
for, sker på Langesø Kollegiet,

Når der ikke er fodbold på
programmet, har stævnendval-

get sørget foranden underhold-
ning. Der er reserveret ekstra
timer i svømmehallen. og i
idrætscenterets cafeteria kan
man satellit-tv på en stor
skærm. Og endelig har ung-
dornsklubben Nødbremsen. der
»bor« i kælderen på Østerlund-
skolen. stillet sine faciliteter til
rådighed. Lørdag aften er der
pinsebal i Nordals-Hallen, og
mange af fodboldspillerne skal
nok finde vej til hallen den
aften.

Nordals-Cuppen starter lør-

•
l

dag kl. 11 med alle aktive i
optog gennem. Langesø til
idrætscenteret. Efter åbnings-
ceremonien med ·taler, flaghejs-
ning, nationalmelodier m.v., er
der en opvisningskamp mellem
NB's juniordamer og Gråsten.
. Præcis kl. 13.30 starter selve

stævnet. og først dagen efter
- efter 61 fodboldopgør i de
indledende puljer og om sønda-
gen slutkampene og finalerne
- er man nået frem til afslut-
ningshøjtideligheden med præ-
mieoverrækkelse og afsked.
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Flaget hejses for Nordals Cup. (Foto: Claus Tborsted.), Fra optoget gennem byen, hvor alle spillemedeltog.
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på kvalitet fremfor kvanti-
tet, fortsætter Peter Glock.

Stævneis sportslige nive-
au ligger i år meget højt. Af
de 22 hold har mindst 3 hold
0\1- tvrk. Ikke færre end
14 hold spiller til daglig i en !
mesterrække og de resteren-
de hold kommer fra 3. divi- .
ion. som ifølge ord-Als J
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For tredje år i træk ruller 'todbolden i Nordborg j pinsen - og
den ruller stærkt og mange gang på Nordels Stadion. 22 bold
ynglinge og juniorer mødes til NordaJs Cup, der efterhånden er
blevet et af de stævner, man noterer sig såvel herhjemme som i
udlandet, l år er der hold fra Vesttyskland, Holland, Frankrig og
ikke mindst Danmark, og de gik i går med i optoget gennem
Langesø til Stsion, hvor kulturudvaJgsformanden Willy Sahl
holdt den officielle åbningstale, l dag og i morgen ruller bolden
videre. og først i morgen eftermiddag er man nået frem til
finalerne,



, . .

Nord-Als Cup 1987...
i
International fodbold
I pinsdagene fra lørdag den 6. juni til mandag den 8. juni er der
Nord-Als Cup.

6. juni med åbningsceremo-
ni på Langesø Stadion klok-
ken 11.30. Herefter spilles en
opvisningskamp mellem
NB's Junior Damer mod
Gråsten, hvorefter de første
kampe i Nord-Als Cup star-
ter.

Pinsdag, søndag den 7.
...... -----" juni afvikles de resterende

I puljekampe og 2. pinsedag,
mandag den 8. juni spilles
om placeringerne. Ved mid-
dagstid denne dag spilles
om finalepladserne.

Stævneudvalget har lavet
programmet på en sådan
måde, at samtlige kampe
om medaljerne spilles på

Der er stablet et stort prog-
l ram på benene i forbindelse
. med årets Nord-Als Cup for
. ynglinge- og juniorhold, der

finder sted i Pinsedagene.
12 inden- og udenlandske

byer deltager med en række
velspiIlende hold, og der
lægges ud Pinselørdag den

ved IF og OKS fra Fyn. Ha-
derslev stiller med et stærkt·
Dlvl-Ynglinge- og Juniorme-
sterrækkehold, og fra Als
møder vil Ulkebøl-, Sønder-
borg og Nordborghold.

Det gælder for alle holde-
ne, at de indkvarteres på
0sterlundskolen, og bespis-
rurigen foregår på Langesø

Stadion, og efter hinanden.
Særligt festligt for publi-
kum bliver nok finalerne i
junior- og ynglingerækken.

Stævnets sidste kamp
nummer 61 er finalen i Yng-
lingerækken, og umiddel-
bart efter denne kamp star-
ter slutceremonien med
præmieoverrækkelse og af-
skedstaler.

Et 6-mands udvalg har
igennem hele året planlagt
dette store arrangement, og
har undervejs mødt stor op-
bakning fra alle sider.

En hel række sponsorer
støtter velvelligt arrange-
mentet og præmier og poka-
ler er udstillet hos FS-Sport
i Nordborg.



nmg, nauonaimeuxuer m.v ., er
der en opvisningskamp mellem
NB 's juniordamer og Gråsten.
, Præcis k!. 13.30 starter selve

stævnet, og først dagen efter
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deltagerliste. som gør arran-
gementet til et af Danmarks
bedste fodboldstævner.

- En deltagelse på max 20
hold var planlagt, siger Pe-
ter Glad: fra NB's siæv-
rieudvalg. Nu er vi imidler-
tid oppe på 22, og flere vil vi
under ingen omstændighe-

.ærm , Og endelig har ung-
imsklubben Nødbremsen, der
-or« i kælderen på Østerlund-
olen, stillet sine faciliteter til
dighed. Lørdag aften er der
nsebal i Nordals-Hallen, og
ange af fodboldspillerne skal
rk finde vej til hallen den
ten.
Nordals-Cuppen starter lør-
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El stævneudvalg iNordborg Boldklub har isnart et år arbejdet på at arrangere Nord-Als Cup
1987 iPinsedagene. På billedet ses seksmandsgruppen fra venstre Peer Christiansen, Peter
Glock, Svend Wrang, Christian Jørgensen, Per Søndergård og Chresten Blom.

Alie fodboldinteresserede for 3. gang den såkaldt der ha e med. Vi er ikke in-
kan glæde sig til pinse. Her Nord-Als Cup for ynglinge- teresseret i at lave et gigant-
afvikler Nord-Als Boldklub og juniorhold. I år med en stævne, men satser istedet

på kvalitet fremfor kvanti-
tet, fortsætter Peter Glock.

Stævnets sportslige nive-
au ligger i år meget højt. Af
de 22 hold har mindst 3 hold
DM-stvrk, Ikke færre end
14 hold spiller til daglig i en I
mesterrække og de resteren-
de hold kommer fra 3. divi- .
sion, som ifølge Nord-Als
Cuppens inddeling svarer til Nord-Als Cup ]1
en JBU-A række. -

Attraktivt er også stæv-
nets internationale status.
Hold fra 4 nationer deltager
i år, og de kommer fra Fra-
nkrig, Holland, Tyskland og
Danmark.

- Desværre må vi undvæ-
re Nordborgs venskabsby
Finspång, siger Peter Gloek
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kommer alligevel.

Tyskland er repræsenteret!
med hold fra Flensborg.j
Hohenaspe, Lubeck og
Rendsburg. Fra Holland
kommer 2 hold fra Haarlem
området og det franske hold
kommer fra Metz. Fra Dan-
mark deltager kendte klub-
ber om Brøndby IF, Næst-
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ved IF og OKS fra Fyn. Ha-
derslev stiller med et stærkt,
DM-Ynglinge- og Juniorme-
sterrækkehold, og fra Als
møder vil Ulkebøl-, Sønder-
borg og Nordborghold.

Det gælder for alle holde-
ne, at de indkvarteres på
0sterlundskolen, og bespis-
ningen Ioreg r på Langesø
skole.


